
 

KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010. 
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest

Prosjektnamn:

 ”Redusere tvang med hjelp av relasjonsbehandling.”

Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)

Helse Stavanger/psykiatrisk divisjon/SV/multiseksjon post B2
Prosjektleiar (kontaktperson)

Overlege Ole Andreas Jøssang
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt. 
Kvifor blei prosjektet starta?

Behandlere og miljøpersonalet på posten har hatt noe kunnskap om relasjonsbehandling slik det 
blir drevet i Danmark, Herning.
I tillegg har vi to sykepleiere på posten som har tatt fordyping i denne behandlingsformen. Det 
ble dermed besluttet at dette er et behandlingsprinsipp som vi ønsker å lære mer om og til å 
bruke både i det daglige, men spesielt i forhold til å forsøke å redusere tvangsbruken.

Relasjonsbehandling handler om at det legges større vekt på de faktorer som styrker relasjonen 
mellom pasient og behandler/miljøpersonell. I tillegg brukes spesiell metodikk i tilnærming av 
pasienten og i systematikk for dokumentasjonen

Undervisningsavdelingen ved psyk klinikk ved fagutviklingssykepleier Åsne Gro Sandvik er en 
aktiv medspiller i kompetanseoppbyggingen på posten.

Mål for prosjektet 
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til? 

Redusere bruken av tvang, mer spesifikt å redusere bruken av tvangsmedisinering og 
bruken av beltelegging av pasienter.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målest ?

Bruken av all tvang blir nøye protokollført på avdelinga.
Planen er å telle antall tilfeller tvangsmedisinering og beltelegging i 2009 og å sammenligne disse 
tallene med antall tilfeller bruk av tvang i 2011.
Antall pasienter vil stort sett være det samme for disse to årene.
Året 2010 skal brukes til å kvalifisere miljøpersonell og behandlere på denne nye 



behandlingstilnærmingen.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Dersom dette gir effekt på at tvangs bruken blir redusert, vil metodikken kunne overføres til 
andre sengeposter i divisjonen.
Et av de viktige måla for hele psykiatriske divisjon er å redusere bruken av tvang.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb

Resultatet kan lett presenteres i artikkelform og som foredrag på konferanser – Schizofreni 
dagene ville være et naturlig forum

Oppstarttidspunkt (planlagt)

Opplæring er startet opp sluttføres i løpet av 
2010. Og telling av antall tilfeller av tvang i 
2009 skal skje i 2010.
Tellingen av antall tilfeller tvang i 2011 kan 
først skje i begynnelsen av januar 2012

Sluttidspunkt (planlagt)

Når en har fått samlet alle dataene, kan 
prosjektet evalueres i begynnelsen av 2012.
Behandlingstilnærmingen vil sannsynligvis
fortsette på posten selv om prosjektet er 
ferdig


